
USNESENÍ  
z 20. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  

konaného dne 21.02.2022 ve velkém sále radnice ve Starém Městě 
 
Zastupitelstvo města Staré Město 
 

I. bere na vědomí 
 

K bodu 2) zprávu o činnosti rady města za uplynulé období. 

K bodu 5) 
 
5.1 v souladu s usnesením 13. ZM, bodem 9), ze dne 14.12.2020, rozpočtové 

opatření č. 9/2021: 
 zvýšení příjmů ze 165 055 tis. Kč na 165 121 tis. Kč 
 zvýšení výdajů ze 144 928 tis. Kč na 144 944 tis. Kč 
 změnu financování z - 20 127 tis. Kč na - 20 177 tis. Kč 

 
K bodu 7) zprávu o podaných stížnostech a peticích v roce 2021. 
 
K bodu 8) 
 
8.3  zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách za rok 2021. 
 
8.4  zprávu finančního výboru o provedených kontrolách za rok 2021. 
 

 

II. schvaluje 

K bodu 1) program 20. zasedání zastupitelstva města. 

 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 1) návrhovou komisi ve složení: 
  předseda:  Ing. Marek Pochylý  
  členové: Bc. Robert Januška 
    Ing. Pavel Bartošík 
    Ing. Josef Vaculík  
    Ing. Robert Staufčík  
      
[Výsledek hlasování: pro 14   proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 1) ověřovatele zápisu: Mgr. David Lukáš 
     Erik Feldvabel  
  
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0]  
 

K boudu 3) „Smlouvu č. O/....../2021/DOP o poskytnutí dalšího finančního příspěvku 

za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou dopravou 

na vybraných linkách“ v rozsahu dle platných jízdních řádů, která bude 
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uzavřena mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 

a městem Uherské Hradiště, městem Staré Město a městem Kunovice. 

Finanční příspěvek města Staré Město pro rok 2022 je stanoven ve výši 

15,7 % z celkové částky, tj. 46.881 Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou 

zahrnuty v rozpočtu města Staré Město na § 2292 Dopravní obslužnost.  

[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 4) 
 
4.1  Smlouvy o zápůjčce z FRB v celkové výši 540.000 Kč dle platných Pravidel 

 pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení schválených 
 usnesením 24. ZM dne 26.09.2018, bod 7), s těmito žadateli vlastnícími 
 nemovitosti na území Starého Města: 

 
  1. Smlouva o zápůjčce č. 483/2022, na částku 390.000 Kč, úrok 1 % p.a., 

 splatnost 5 let. 
  Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochorcova 789 
 
  2. Smlouva o zápůjčce č. 484/2022, na částku 150.000 Kč, úrok 1 % p.a., 

 splatnost 5 let. 
  Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Jezuitská 1523 
 
[Výsledek hlasování: pro 14   proti 0  zdržel se 0]  
 
4.2  Zástavní smlouvu k nemovitosti č. 1/2022, která se sjednává za účelem 

 zástavy nemovitosti na základě schválené Smlouvy o zápůjčce č. 483/2022. 
 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0   zdržel se 0]  
 
K bodu 5) 
 
5.2  rozpočtové opatření č. 1/2022: 

 zvýšení příjmů ze 164 222 tis. Kč na 165 513 tis. Kč 
 zvýšení výdajů ze 194 157 tis. Kč na 196 981 tis. Kč 
 změnu financování z 29 935 tis. Kč na 31 468 tis. Kč 

 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 6) 
 
6.1  převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 

p. č. 6190/1 ostat. plocha o výměře 36 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Ivoně Bachánkové, Cihelny 291, 
Koryčany, IČO 02131536, za cenu 1.100 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou. 

 
[Výsledek hlasování: pro 13  proti 0  zdržel se 1]  
 
6.2 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 

6066/1 vodní plocha o výměře 348 m2 a p. č. 6066/7 vodní plocha o výměře 
167 m2, vše v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti Ray Service, a. s., Huštěnovská 2022, 
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Staré Město, IČO 27756203, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem parkování. 

 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0]  
 
6.3 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 

6010/42 orná půda o výměře cca 260 m2 v lokalitě ulice Zlechovská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti Optimal Ventures s.r.o., 
Vinohradská 2165/48, Vinohrady, Praha 2, IČO 09603883, za cenu 800 Kč/m2 
+ příslušná sazba DPH, za účelem dopravního napojení v rámci stavby 
„Provozovna firmy PP Dřevo spol. s r.o.“ 

 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0]  
 
6.4 převod majetku a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku 

p. č. 2413/7 zahrada o výměře 631 m2 a části pozemku p. č. 2414/1 orná půda 
o výměře 180 m2, vše v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti TC Staré Město, z.s., Salašská 2182, Staré Město, 
IČO 22723153, za cenu 900 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
rozšíření areálu. 

 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0]  
 
K bodu 8) 
 

8.2 v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona o obcích Pravidla pro tvorbu, čerpání 

a použití prostředků Sociálního fondu (statut fondu). 

[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0]  
 
8.5   Plán práce kontrolního výboru na rok 2022. 
 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0   zdržel se 0]  
 
8.6   Plán práce finančního výboru na rok 2022. 
 
[Výsledek hlasování: pro 12  proti 0  zdržel se 2]  
 
 
 
 
 

III. poskytuje 
 

K bodu 8) 
 

8.1 v souladu s § 80 odst. 1, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

uvolněnému členovi zastupitelstva města příspěvek na stravování ve výši 

82 Kč za odpracovaný den dle podmínek stanovených pro zaměstnance 

města ve Vnitřní směrnici č. S 01/2022 o stravování zaměstnanců.  

[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0]  

 



4 
 

IV. ukládá 
 

K bodu 8) 
 
8.3   radě města řešit připomínky z provedených kontrol kontrolního výboru v roce 

  2021 do zasedání zastupitelstva města v 06/2022. 
 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0]  
 
8.4   radě města řešit připomínky z provedených kontrol finančního výboru v roce 

  2021 do zasedání zastupitelstva města v 06/2022. 
   
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdržel se 0]  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Kamil Psotka, v. r.      Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta  

 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Pochylý, v. r. 
předseda návrhové komise 

 

 


